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Avslutning av tilsyn med Brekkåsen idrettsbarnehage
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager § 16 den 19.04.16. Tilsynet har primært
rettet oppmerksomheten mot barnehagens oppfølging av §§ 1 og 3 i barnehageloven med tilhørende
forskrifter.
Barnehagen fikk ett avvik: Barnehagen mangler en plan for barns medvirkning i vurderingsarbeidet.
Barnehagen har nå utformet en ny årsplan.
Barnehagen har system for hvordan barna skal delta i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet. Dette var imidlertid ikke tydeliggjort i årsplanen. «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk
for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i
planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.» (Barnehageloven § 3). Årsplanen gav ikke
informasjon om hvordan barnehagen har tenkt å gjøre dette eller når det skal skje, hverken i kapittelet
om barns medvirkning eller i det om planlegging, dokumentasjon og vurdering. Gjennom intervju med
ansatte kom det frem hvordan barnehagen inkluderer barna i dette arbeidet, men det synliggjøres ikke i
årsplanen.
I den nye årsplanen viser barnehagen at barns innspill og interesser vektlegges i planleggingen ut fra
alder og modning. Gjennom praksisfortellinger, bilder og ukebrev dokumenterer barnehagen hvordan
de jobber med årsplanen, periodeplanen og ukeplanen. Praksisfortellinger brukes til dokumentasjon og
refleksjon. Barns prosjekter og aktiviteter synliggjøres på avdeling og i ukebrev. Barna deltar i
planleggings- og vurderingsarbeidet, og ansatte er bevisst enkeltbarnets behov, forutsetninger og
interesser. Gjennom å være tilstedeværende og aktive voksne, mener barnehagen at de skaper
delaktige barn i planleggings – og vurderingsarbeidet.
Barnehagemyndigheten konkluderer med at avviket er lukket, og avslutter med dette tilsynet med
Brekkåsen Idrettsbarnehage.
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